B.A./B.Sc. Semester-III (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Geography
Course: CC5 (Climatology)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the right-hand margin indicate full marks. Candidates are required to give
their answer in their own words as far as possible.
1. Write the answer of any six questions.

6×5=30

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর যেখ।
(a) Briefly explain the role of aerosols in controlling air temperature.
বোয়ুর তোপমোত্রো ন য়ন্ত্রন

ধূনে ণোর ভূ নম ো বযোখো

র।

(b) How is terrestrial heat balance maintained?
পৃনিবীর উত্তোনপর সমতো ন ভোনব রনিত হয়?
(c) Write in short the measures for controlling greenhouse effect.
গ্রী

হোউস প্রভোব ন য়ন্ত্রন র পদ্ধনতগুনে সংনিনপ যেখ।

(d) Give a brief description of the processes of condensation.
ঘ ীভবন র পদ্ধনতগুনের সংনিপ্ত বণণ ো দোও।
(e) How is Easterly Jet related to Indian Monsoon?
পূবোনে যেট বোয়ু ন ভোনব ভোরতীয় যমৌসুমী েেবোয়ুর সনে সম্পন ণ ত?
(f) What do you mean by barotropic and baroclinic condition?
বযোনরোট্রনপ

এবং বযোনরোনিন

অবস্থো বেনত ন

যবোঝ?

(g) What are the favourable factors for the development of tropical cyclone?
ক্রোন্তীয় ঘূণণবোত সৃনির উপেুক্ত

োর গুনে ন

ন ?

(h) Write a short note on P-E Index.
P-E সূচন র উপর এ টি সংনিপ্ত টী ো যেখ।
2. Write the answer of any three questions.

3×10=30

যে য োন ো নত টি প্রনের উত্তর যেখ।
(i) Discuss different types of inversion of temperature.
উষ্ণতোর ববপরীনতযর নবনভন্ন প্র োরগুনে আনেোচ ো

র।

(ii) Discuss the recent theories on the origin of the Indian monsoon.
ভোরতীয় যমৌসুমী বোয়ুর উৎপনত্ত নবষয়

আধুন

তত্ত্বসমূহ আনেোচ ো

(iii) Give a detailed classification of air mass
নবশদভোনব বোয়ুপুনের যে ীনবভোগ

র।

(iv) Describe with sketches the life cycle of extra tropical cyclone.
নচত্র সহনেোনগ বনহিঃক্রোন্তীয় ঘূণণবোনতর েীব

চক্র বণণণো

(v) Discuss in brief the causes of climate change.
েেবোয়ু পনরবতণ ন র

োর গুনে সংনিনপ আনেোচ ো

র।

র।

র।

